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tartja 

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉT 

Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban 

 

Napirend: 1. Beszámoló az Egyesület 2019 évi munkájáról (Komjáthi Tamásné) 

  2. Beszámoló a 2019 évi pályázati és gazdasági tevékenységéről 

  (Decsi-Kiss Mária) 

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója az elvégzett ellenőrzésről (Kártyás József) 

4. Szavazatszámláló Bizottság választása 

5. Tisztségviselőknek jelölések ismertetése (a jelölésre e-mailben és telefonon lehet 

javaslatot tenni) Részletes tájékoztató a meghívó mellékletében. 

6. Választás 

SZÜNET 

7. A választás eredményének ismertetése, az új tisztségviselők bemutatása 

(Szavazatszámláló Bizottság) 

8. Az egyesület 2020 évi munkatervének és költségvetésének ismertetése (elnök) 

9. Aktuális bejelentések, egyebek. 

 

A téma fontosságára való tekintettel minden egyesületi tagot arra kérek, szíveskedjen a közgyűlésen 

megjelenni, szavazatával, véleményével az egyesület munkáját támogatni. 

 

Sióagárd, 2020. február 10. 

                                                                                     Komjáthi Tamás Antalné 

                                                                                                     elnök 

 

 

A közgyűlést követően ismét megszervezzük a már hagyományos tombolás, batyus programunkat. A 

program sikeres megvalósításához kérünk minden résztvevőt, hogy legalább egy saját maga által készített 

tárgyat ajánljon fel a sorsolásra. A tombolajegyeket a helyszínen lehet megvásárolni 200,- Ft/db áron. A jó 

hangulat érdekében ételt és italt mindenki hozzon magával! 



 

Melléklet 

 

TISZTSÉGVISELŐK JELÖLÉSE: 

 

 

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület életében ismét elérkezett a vezetők tisztújításának időszaka. Mint 

ismeretes az Alapszabály értelmében háromévenként választunk új vezetőséget.  

A Jelölő Bizottság legfontosabb feladata, hogy összegyűjtse tagjaitól az Egyesület tisztségviselőire tett 

javaslatokat. A jelölések megtételének könnyítése érdekében idén kétféle módon lehet a jelöléseket leadni. 

1. Telefonon: Dr. Fisi Istvánné Erzsikének (telefon: 20/9115453) 

2. E-mail-ben: Csúcs Endre csucsendre@gmail.com  

Az Egyesület jelenlegi vezetőinek kérése, hogy a jelöléseket legkésőbb 2020. március 10-ig küldjétek meg 

e-mailben Csúcs Endrének vagy telefonon diktáljátok be Dr. Fisi Erzsikének. 

 

A Jelölő Bizottság az alábbiakra vár javaslatot: 

- Elnök (1 fő) 

- Vezetőség (5 fő) 

- Ellenőrző Bizottság elnök (1fő)  

- Ellenőrző Bizottság tag (2 fő) 

 

A jelenlegi vezetőség tagjainak neve megtalálható az Egyesület honlapján: 

http://www.tmamk.hu/nepmuveszek/egyesulet.html   

Tisztelettel arra kérek minden tagot, hogy éljen javaslattéli jogával!  

A vezetőség tagjai: 

Komjáthi Tamás Antalné elnök,  

Decsi-Kiss Mária titkár, gyöngyfűző népi iparművész (a titkári feladatokat nem vállalja) 

Fenyvesi Istvánné 

Kártyás József (az Ellenőrző Bizottsági feladatot nem vállalja) 

Nepp Dénes szíjgyártó népi iparművész 

Rács Róbert fazekas népi iparművész 

Dr. Say Istvánné csuhé-, gyékény-tárgykészítő népi iparművész 

Kozák Éva fazekas, a Népművészet Mestere 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Tisztújító Közgyűlésen NINCS lehetőség jelöltet állítani, azt 

előzetesen a megjelölt határidőig (2020.03.10.) a Jelölő Bizottságnak kell írásban vagy telefonon 

megküldeni! 

A szavazólapra minden jelölt neve felkerül! 

 

Sióagárd, 2020. február 10. 

                                                                                                           Komjáthi Tamás Antalné 

                                                                                                                      elnök 
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